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Molykote® 3400A LeadFree 
 

Termoutwardzalna powłoka ślizgowa  metal/metal do wolnych ruchów  i średnich do dużych 

obciążeń  na bazie dwusiarczku molibdenu  

 

Smary specjalne – termoutwardzalna powłoka zmniejszająca tarcie. 

 

 

Cechy 

 

■ Odporność na temperatury (-200  do +430 ° C)  

■ Sprawność w zapylonym środowisku  

■ Smaruje gładkie węzły i tarcia, zmniejsza hałas 

i ułatwia funkcjonowanie i niezawodność 

■ Ułatwia montaż i demontaż  

■ Wysoka odporność na ścieranie 

■ Wysoka przyczepność do metalu   

■ ma właściwości smarne antyawaryjne  

■ skuteczna ochrona przed korozją cierną  

■ Wysokie właściwości dielektryczne  

■ Sprawność w wilgotnym środowisku  

■ Odporny na wymywanie wodą  

■ Wysoka odporność na korozję  

■ Odporny na działanie środowisk agresywnych 

chemicznie  w tym olej i paliwa 

■ Zapobiega nagłym ruchu  

■ zapewnia stały moment obrotowy  

■ Wysoka ładowność  i wytrzymałość na 

ściskanie i naprężenia 

■ odporność na promieniowanie  

■ Sprawność w próżni  

■ Nie zawiera ołowiu  

 

 

Nakładanie powłoki  
 

Dokładnie wymieszać powłokę zmniejszającego 

tarcie, a następnie zastosować je przez 

opryskiwanie, wirowanie  lub za pomocą pędzla. 

Powierzchnia musi być pokryta cienką warstwą 

tworząc jednolitą powłokę. Zalecana grubość 

powłoki na sucho 10-15 mikronów.  

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie 

 

■Połączenia gwintowane  

■ Prowadnice ślizgowe  

■ Przekładnie  zamknięte  

■ Rolki prowadzące  

■ Napędy łańcuchowe  

■ Połączenia  suwliwe  

■ cięcia wzdłużnego / nadwozia  

■ Przekładnia otwarta  

■ Kliny i wielowpusty   

■ Inne jednostki z aplikacji metal /metal 

 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ  
 

■ Części tarcia ślizgowego narażone na ciepło, 

kurz, wilgoć i agresywne chemicznie  

Substancje - gdzie nieefektywne są oleje i smary  

■ Smarowanie  - hamulce, napędy 

elektromechaniczne, sworznie, zamki i zawiasy, 

śruby ,łożyska ślizgowe, wielowpusty, kołki, 

sprężyny. 

■ Jednostki i mechanizmy  sprzętu lotniczego  i 

samochodowego w tym hamulce, zamki, 

przełączniki, łańcuszki, zwory magnetyczne. 

  

SKŁAD  
 

■ stałe środki smarne materiały (w tym  

dwusiarczek molibdenu)  

■ Inhibitory korozyjne  

■ spoiwo organiczne    Środek (żywica 

epoksydowa)   rozpuszczalniki  
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   Podstawowe dane Molykote 3400A Leadfree 
Norma Treść Jednostka Wartość 

 CTM 0176 Kolor   Szary 

  Czas utwardzania min / ° C 30/200 

  Zakres temperatur pracy ° C -200 do +430 

  Okres przechowywania lata 2 

  Zalecana grubość powłoki μm. 10 do 15 

  Powierzchnia pokrycia z 1 kg m²/kg 15 

ISO 2811 Gęstość w temp. 20°C   w     g/ml                      g/ml 1,2 

CTM 0021A Temperatura zapłonu                                                      ° C > 20 

 Odporność na olej                                                              doskonała 

ASTM-B117, 

DIN 50021 

Ochrona przed korozją (test w komorze solnej)  h    => 500 h 

ASTM-B117, 

DIN 50021 

Odporność na korozję, bez rdzy (Dip) h p => 240 

  Warunki utwardzania (czas / temperatura),  min / ° C 60min//200°C            

120min /150° C 

DIN 53211/3 Lepkość w temperaturze 20 ° C  sek 35 

  Odporność termiczna ; 3 godziny w 260 ° C  

                                             24h przy 43 ° C 

brak utraty przyczepności 

brak utraty przyczepności 

SAE AS 5272 Type II Odporność   na płyny                         brak utraty przyczepności 

                                   Nośność, ochrona przed zużyciem, trwałość 

ASTM-D2625 Falex nośność procedura B N p=16000 

ASTM-D2625 Falex, procedura, wytrzymałość N p = 500 

ASTM-D2714 Trwałość (samochód testowy LFW-1 ruch obrotowy )F = 2860N, n 

= 72 minut ª ¹, v = 7.9m/minutes no. obrotów x1000 do μ = 0,1  

N p=48000 

ASTM-D2714 Żywotność (samochód testowy LFW-1, z ruchem wahadłowym) F 

= 900N, częstotliwość = 89.5osc./minutes no. oscylacji do μ = 0,08  

N p=50000 

b = powierzchnia odtłuszczona , p = fosforanowana, s = piaskowana 

 

STOSOWANIE  

Przygotowanie powierzchni  
Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię przeznaczoną do powlekania  rozpuszczalnikiem, 

poczekać, aż zostanie całkowicie odparowany. Zalecany rozpuszczalnik - Molykote L-13.  

Utwardzanie 
Typowe warunki utwardzania : 30 minut ekspozycji w temperaturze 200 ° C,  

Środki ostrożności przy używaniu  
W niniejszym dokumencie nie zamieszczono informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania 

produktu. Przed  użyciem  należy zapoznać się z karta bezpieczeństwa produktu i treścią etykiet na 

pojemniku dotyczącą bezpiecznego użycia, oraz informacje  dotyczące zagrożeń fizycznych i 

zdrowia. Karta bezpieczeństwa produktu jest dostępna na stronie internetowej Dow Corning  

www.dowcorning.com . Kopię uzyskać można u lokalnego przedstawiciela handlowego Dow 

Corning lub dzwoniąc pod lokalny numer globalnego centrum obsługi klienta Dow Corning  

 

TRWAŁOŚĆ I PRZECHOWYWANIE  
W przypadku przechowywania w temperaturze nie przekraczającej 20 ° C, w oryginalnych 

zamkniętych pojemnikach, Molykote 3400 Leadfree ma trwałość 24 miesięcy od daty produkcji.  

 

PAKOWANIE  
Powłoka ślizgowa Leadfree Molykote 3400 występuje w opakowaniach : 500 g , 5 kg i 20 kg.  

OGRANICZENIA  
Ten produkt nie został przetestowany pod kątem przydatności i nie jest przeznaczony do stosowania 

w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym  .  
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INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA  
Dla potrzeb wsparcia swoich klientów w zakresie potrzeb związanych z bezpieczeństwem wyrobu, 

przedsiębiorstwo Dow Corning posiada rozległą organizację zarządzania produktem oraz zespół 

specjalistów ds. bezpieczeństwa produktu i zgodności z przepisami (PS&RC), dostępne w każdym 

rejonie.  

Dla dalszej szczegółowej informacji zapraszamy do  odwiedzenia naszej strony  

www.dowcorning.com lub skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem Dow Corning 

Informacje dotyczące ograniczonej gwarancji-prosimy dokładnie zapoznać się z ich treścią.  
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w dobrej wierze i są ścisłe 

Jednak ze względu na to ,że  warunki i sposoby użycia naszych produktów są poza naszą kontrolą 

,niniejszej informacji nie należy wykorzystywać zamiast testów klienta mających stwierdzić czy 

wyroby Dow Corning są bezpieczne ,efektywne i całkowicie zadawalające dla uzyskania 

końcowego wyniku technicznego . Propozycje dotyczące zastosowania nie  należy traktować jako 

próby pogwałcenia jakichkolwiek praw patentowych.  

W przypadku niedotrzymania warunków  niniejszej gwarancji przez Dow Corning , nabywca ma 

prawo wyłącznie do zwrotu ceny zakupu lub wymiany dowolnego wyrobu ,który okaże się 

odbiegać  od ustalonych warunków technicznych objętych gwarancją.  
W SZCZEGÓLNOŚCI DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYRAŹNIE LUB W 
DOROZUMIENIU, ZA ZDATNOŚĆ WYROBU DO OKREŚLONEGO CELU LUB RYNKOWOŚĆ. 
DOW CORNING NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA 
PRZYPADKOWE LUB  
BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ NIEWŁAŚCIWEGO UZYTKOWANIA.  
www.dowcorning.com  
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